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1. Høje- Taastrup Kommune som muligt fremtidigt medlem af Business Zealand Connection
Sagstype: Åben
Type:
Borger- og Erhvervsudvalget I
Sagsnr.: 11/29548

Sagsfremstilling
Byrådet har netop vedtaget Udviklingsstrategi 2012 for kommunen. Her indgår Vækst som en
væsentlig del af strategien. Blandt strategiens indsatser er det fastlagt, at der skal udarbejdes
en analyse af kommunens vækstmæssige potentialer, styrker og svagheder. Denne analyse
skal danne grundlag et forslag til vækstpolitik for kommunen. I den forbindelse skal det belyses, hvilke initiativer og samarbejdsfora, der bedst understøtter forudsætningerne for vækst.
De nuværende erhvervssamarbejder er karakteriseret ved, at det er borgmestrene der repræsenterer kommunerne i bestyrelserne for de samarbejdende kommuner og organisationer. Det
kan overvejes om der i fremtiden er behov for en bredere politisk forankring af det erhvervspolitiske arbejde i kommunen, i samarbejde med de erhvervspolitiske interesseorganisationer.
Der orienteres her om de igangværende overvejelser og arbejde på området:
For Roskilde, Lejre og Ringsted kommuner er funktioner på erhvervs- og turismeområdet varetaget af den fælles organisation Zealand Business Connection (ZBC). Fra årsskiftet træder
Ringsted kommune ud af ZBC, idet man i stedet har valgt at deltage i et fælleskommunalt
samarbejde mellem nogle af de øvrige kommuner i Region Sjælland.
I den forbindelse har der været gensidige drøftelser mellem Lejre, Roskilde og Høje-Taastrup
kommuner, om at undersøge mulighederne for at Høje-Taastrup Kommune kan indtræde i ZBC
i løbet af 2012. Konditionerne og rammerne for kommunens eventuelle medlemskab, skal
nærmere drøftes og kortlægges.
Mulighederne for samarbejde og de nuværende ydelser fra ZBC er beskrevet i vedlagte bilag 1
+ 2 fra Roskilde Kommune.
ZBC kan blandt andet tilbyde:





Basis-service, repræsentation i fora, kontaktperson, samt generel rådgivning og oplysning om ydelserne.
Iværksætterservice
Erhvervsfremme
Turistservice

Efter behov kan ZBC tilbyde forskellige andre ydelser, eksempelvis analyser, afklaring af muligheder for støttede projekter, projektudvikling, webløsninger mv.
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Høje-Taastrup Kommunes budget for 2011 rummer følgende disponible midler til erhvervs- og
turisme arbejdet (1000 kr):
Erhvervsrådet

727

Iværksætterkontaktpunktet

100

Turisme

220 (for 2012 er disse midler lagt til kontoen for Vækststrategi

Vækststrategi

300

I alt

1.347

For fuldstændighedens skyld skal nævnes at kommunens budget endvidere indeholder en udgift på 864.000 kr. til driften af Væksthus Region Hovedstaden. Denne udgift er lovpligtig.
Høje-Taastrup Kommune deltager og samarbejder i en lang række af fora, som arbejder med
forskellige dele af Vækst/erhvervs/turisme- området. En oversigt over samarbejdsrelationer
mv. findes i vedlagte bilag 3.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Retsgrundlag
Lovgivningen om Erhvervsservice
Politik/Plan
Kommunens Udviklingsstrategi 2012, hvor temaet vækst angiver at der skal udarbejdes en
vækststrategi for kommunen.
Information
Ingen bemærkninger.
Høring
Ingen bemærkninger.
Vurdering
Arbejdet med vækstpolitikken er i gang. Der foretages analyser på status, med afdækning af
nøgletal, og afdækning af de oplevede værdier, med henblik på at gennemføre en SWOT - analyse. Resultatet forelægges en bred kreds af interessenter, der opfordres til at give deres bud
på indsatsområder, der kan understøtte en fortsat positiv erhvervsudvikling. I den forbindelse
vil der blive forelagt et forslag om nedsættelse af et Vækstråd, med henblik på at styrke det
lokale engagement og ejerskab.
Resultatet af processen forventes at foreligge i løbet af første halvår 2012. Arbejdet vil blive
udført i tæt samarbejde med virksomheder, organisationer og andre interessenter på området,
herunder i dialog med ZBC. Administrationen anbefaler, at arbejdet tager udgangspunkt i at et
fremtidigt samarbejde med ZBC med tiden kan udvikle sig til at omfatte flere kommuner.
Det vurderes at arbejdet vil afklare fordele og ulemper ved et samarbejde med ZBC, som
grundlag for Byrådets beslutning om fremtidige samarbejder på erhvervs- og turisme området.
Andre relevante dokumenter
Ingen bemærkninger.
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Indstilling
Administrationen indstiller, at borgmesteren gives mandat til at undersøge mulighederne for at
Høje-Taastrup Kommune kan indtræde som medlem i ZBC.
En konkret sag om mulighederne for erhvervssamarbejde forelægges når arbejdet med vækstpolitik er afsluttet, forventeligt maj/juni 2012.
Beslutning i Borger- og Erhvervsudvalget den 30-11-2011
Fraværende: Marjan Ganjjou
Sag nr. 1
Anbefales.
Bilag:
1 Åben Bilag 1. Notat om Høje Taastrup Kommune som muligt fremtidigt medlem af Zealand Business Connection
2 Åben Bilag 2. Ydelser som ZBC leverer til kommunerne nov 2011
3 Åben Bilag 3. Oversigt over fora mv, Erhverv turisme og vækst

2686934/11
2686937/11
2661491/11
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